ПОЛІТИКА ФІРМИ
No Limit Sp. z o.o.
щодо керування якістю, безпекою,
гігієною праці та захистом
природного середовища
No Limit є постачальником комплексних логістичних
послуг, підлаштованих до потреб клієнтів. Фірма
дотримується найвищих норм якості та безпеки
економічно найоптимальнішим методом, враховуючи
турботу про Працівника та навколишнє середовище.

Наший світогляд окреслює рамки нашої
діяльності та керує кожним аспектом нашої
роботи, щоб поступово підвищувати її якість
до рівня «нуль нещасних випадків та аварій».

Наші цінності

Якість

діємо професійно,
дбаючи про найвищі
стандарти

Комунікація

будуємо культуру
відкритої комунікації,
дбаємо про
двосторонній обмін
інформацією, діалог,
дискусію та правдивість
переказаного

Партнерство

ставимося один
до одного з повагою,
будуємо партнерські
відносини

Лідерство

підтримуємо активність
і лідерство, розвиваємо
лідерські якості,
визначаючи шляхи
діяльності лідерів; несемо
відповідальність за
завдання, які виконуємо

Інноваційність

ми креативні, відкриті
новим технологіям,
змінам і рішенням,
ставимо перед собою
амбітні цілі

Правила і обов’язки No Limit

Зобов’язуємося:

1.	Будемо дбати про наших клієнтів, зовнішні та ділові відносини. Провадимо
діяльність в тих сферах логістики, де можемо бути найкращими, де має
значення якість, де зможемо здобути тривалу перевагу над конкурентами.
Завжди шукаємо рішень, в котрих кожен має почуватися виграшно, що може
призвести до ще більшої ефективності бізнесу нашого клієнта.

•	дотримуватися правових норм в рамках своєї діяльності, а особливо норм
безпеки та гігієни праці і охорони середовища;

2.	Будемо дбати про наших співробітників. Гарантуємо чесні та безпечні умови
роботи всім нашим співробітникам, субпідрядникам та постачальникам.
Працюємо так, щоб уникнути нещасних випадків та професійних захворювань.
Уникаємо або мінімалізуємо можливість потенційно небезпечних ситуацій
серед працівників та субпідрядників, які працюють для нашого товариства.
Дбаємо про наших субпідрядників та постачальників, які надають нам послуги.
Хочемо, щоб наші співробітники підвищували кваліфікацію, вдосконалювали
свої вміння, а також працювали в сприятливих умовах. Активно працюємо над
поліпшенням робочого середлвища.
3.	Будемо дбати про навколишнє середовище. Приймаючи рішення про
інвестиційні плани, звертаємо увагу на захист навколишнього середовища.
Намагаємося оптимізувати витрату палива нашими транспортними засобами.
Діємо, щоб зменшити власний вуглецевий слід, економимо електроенергію
в офісах, на складах та на прилеглій території, намагаємося якнайефективніше
сортувати сміття.
4.	Будемо дбати про наших партнерів та субпідрядників. Діємо прозоро
в стосунку співпраці. Віримо, що ділова етика є головною запорукою успіху,
такої ж думки ми очікуємо від наших партнерів та субрідрядників.
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•	постійно вдосконалювати ефективність своєї діяльності та якості пропонованих
нами послуг;
•	зменшувати рівень загрози та ризику, а також забезпечити відповідні засоби
для організації та утримання безпечного та гігієнічного робочого середовища;
•	постійно і систематично підвищувати рівень знань з охорони праці (BHP);
•	впроваджувати рішення щодо якості і охорони навколишнього середовища
та праці, прийняті разом з нашими співробітниками шляхом консультацій
та сумісних дій;
•	заохочувати до розвитку відповідальності за довкілля, закріплюючи його
в свідомості усіх працівників, співробітників та субпідрядників, сприяти
підвищенню їхніх знань про правила безпеки та охорони праці, а також
впроваджувати внутрішні інструкції та рекомендації, виробити корисні практики
для поліпшення стану безпеки;
•	запобігати засмічуванню навколишнього середовища, піклуватися про добрий
стан довкілля;
•	запевнити хороші відносини між працівниками, застосовуючи різні форми
і методи розвитку культури праці;
•	постійно вдосконалювати систему керування якістю, безпекою та гігієною
праці, а також систему охорони довкілля.
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